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 برای انجام   مؤثر راهکارهایهای موجود در استفاده مطلوب از آزمایشگاه مدارس و ارائه  شناسایی چالش  حاضر، پژوهش از هدف   چکيده 

 كاویمتن و ایكتابخانه اطالعات، گردآوری ابزار و تحليلی   -توصيفی  پژوهش،  روش  .است تجربی  دروس علوم  در آزمایشگاهی های فعاليت

 و مطالعه موردمنتشره   مقاالت سایر و پژوهشی -علمی مقاالت  به مراجعه با تحقيق  موضوع سوابق  و ادبيات پژوهش باشد. در اینمی

فيزیک، شيمی و   دروس  علوم تجربی و  های آزمایشگاهی در آموزش اثر بخشبيشتر معلمان به اهميت استفاده از فعاليت   گرفت. قرار بررسی

در بيشتر مواقع این امر محقق   اما  .های آزمایشگاهی مناسب استفاده شود  زیست شناسی واقفند و معتقدند كه باید در آموزش علوم از فعاليت

تعددی وجود  موانع م و در بسياری از مدارس  باشدنتایج حاكی از این است كه در برخی مناطق، مدارس فاقد امکانات آزمایشگاهی مینمی شود.  

در این پژوهش ابتدا به برخی ار  .های آزمایشگاهی در آموزش علوم استفاده نمایندشود تا معلمان نتوانند به راحتی از فعاليت كه باعث می ددار

شود، پرداخته شده و سپس  می مدارس در عملی های فعاليت  انجام و های موجود كه سبب كم توجهی به آزمایشگاهترین موانع و چالش مهم

 راهکارهای مناسب ارائه گردیده است.  
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Abstract The purpose of this study is to identify the challenges in the optimal use of school laboratories 

and provide effective solutions for laboratory activities in experimental science courses. The research 

method is descriptive-analytical and the data collection tool is library and textual research. In this 

research, the literature and records of the research subject were studied by referring to scientific-research 

articles and other published articles. Most teachers are aware of the importance of using laboratory 

activities in teaching effective experimental sciences and physics, chemistry and biology, and believe that 

appropriate laboratory activities should be used in science education. But most of the time, this does not 

happen. The results indicate that in some areas, schools do not have laboratory facilities, and in many 

schools, there are several barriers that make it difficult for teachers to use laboratory activities in science 

education. In this research, first, some of the most important obstacles and challenges that cause little 

attention to the laboratory and practical activities in schools are addressed, and then appropriate solutions 

are presented 
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 1401 بهار ،3شمارۀ نخست، سال    نشریۀ پژوهش در آموزش علوم تجربی

 

 مقدمه

 

 كشف و  به دانستن ا ر  او همواره پایان عمر، تا كودكی دوران  از كه  است كنجکاوی انسان بارز  های  ویژگی  از یکی

كسب علم و گریز از جهل   برای را انسان تکاپوی درونی، نيروی این دهد.می سوق مجهوالت از برداری پرده و حقایق

 حاصل ماست، دسترس گوناگون در هایرشته در و مختلف هایشاخه در بشری دانش  از امروز، كند. آنچهمی افزون

 ما برای اكنون كه مطالبی از بسياری تردید، بی است. درونی خدادادی نيروی همين اثر در های گذشتهانسان تالش

 و مطالعه حاصل بشر  كه امروز دانش از بخشی شد. خواهد كشف آینده كنجکاو های نسل وسيله است، به مجهول

دارد )احمدی و همکاران،  « نام تجربی است » علوم آن و  قوانين ها نظام و مادی جهان شناخت  جهت  در او جستجوی

 دليل همين به. كندمی  استفاده حسی خود ابزارهای از عمدتا مادی، جهان این اسرار  شناخت  و كشف برای (. بشر 13۹۶

 و توسعه برای انسان دليل، این به است. ضروری بسيار آن بر تکيه است و اساسی بسيار  حوزه این نقش »تجربه« در 

(.  13۹5خاكزاد و همکاران،  است ) زده دست دقيق  و  گوناگون های  دستگاه ساخت  به خود حواس عمل  تقویت حوزه 

به  درس تدریس در آزمایشات  انجام و آموزشی كمک  وسائل  كارگيری  به  مختلف حواس كردن  فعال سبب  علوم 

يری از یک آزمایشگاه خوب امکان تدریس گبا بهرهسازد.   می دلپذیرتر و  تر واقعی تر،عملی را آموزش امر آموزان،دانش

پاک  )  های خود را در مدرسه و جامعه نشان دهندیتوانند نوآور آموزان می گردد و دانشعملی برای هر درس فراهم می 

  داشته   آموزش  امر  در  ثيرگذار  تأ  بسيار  جایگاهی  تواندمی  مدارس  آزمایشگاه(.  13۹8. تقوا فر،  13۹5و رحيمی،    طينت 

مناسب و كادر مجرب   فضای ،  مواد ابزار، وسایل مثل خوبی امکانات  و  بشود آن به كافی توجه كه آن بر  مشروط باشد،

. در این صورت، به طور حتم اثر آزمایشگاه را در امر آموزش به خوبی خواهيم دید  .و آموزش دیده دراختيار داشته باشد

  متناسب  امکاناتی  تأمين  با  و  شود  داده  الزم  بهای  آزمایشگاه  به  ابتدایی  یدوره  همان  از  كه  است   آن  تربه  رسد،می  نظر  به

  ت ٱ شکوفایی استعدادهای آنان و تقویت جر  ی مناسب برای روشن شدن ذهن كودكان،آموزان، بستر و زمينه دانش  سن  با

 (. 1۹80، 2)بالسر شود  فراهم ابتکار  و خالقيت   به زدن دست  برای

 
2 -  Blosser 
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زند، بنابراین ضروری است وزارت آموزش و پرورش از ميان  توجهی به امر آزمایش، صدمات بزرگی به آموزش میبی

افراد عالقه ارائه دورهكاركنان خود  با  و  كند  انتخاب  را  آموزشی خاص،مند  امر   های  در  افرادی مجرب و متخصص 

چنين با اختصاص  هم  از نظر معنوی و مادی توجه ویژه مبذول شود.آزمایشگاه تربيت نماید و به این متصدیان كارشناس،  

برنامه در  عنوان یک درس  به  را  آزمایش  كند و  مجهز  آزمایشگاهی  مناسب  امکانات  به  را  مدارس  های  بودجه الزم، 

  و  آزمایش  یعنی  آموزش،  اصلی   هایركن  از  یکی  شاید  ترتيب   بدین  تا  سازد.  االجراالزم  آموزاندانش آموزشی و كالسی

  (. 2002،  3آورد )هادسون   فراهم  را  آموزاندانش  خالقيت   و  ذهنی  شکوفایی  و  رشد  یزمينه  و  بگيرد  جایی  عملی،  یتجربه

كنند: دليل اول، مفاهيم پيچيده و نظران چهار دليل عمده برای استفاده از آزمایشگاه در آموزش علوم مطرح میصاحب 

آموزان ابتدایی و حتی دبيرستانی ممکن نيست بتوانند  شود. خيلی از دانشتجربی مطرح می مجردی هستند كه در علوم

آموزان زمانی كه با گردآوری واقعی  تجربی دست یابند. دانش های الزم به مفاهيم علومورزیبدون كار عملی و دست 

ها حس احترام به علم و در درون آن كنند  های واقعی در انجام پژوهش مشاركت میها و تجزیه و تحليل پدیده داده

های  شود. دليل دیگر استفاده از فعاليت ها ایجاد  های مثبتی نسبت به علم در آن گيرد كه نگرشفرایند علمی شکل می

یابد و سرانجام دليل چهارم  های آزمایشگاهی توسعه میآموزان حين فعاليت های دانشآزمایشگاهی این است كه مهارت

مند علم عالقه شود كه بهبرند و همين باعث میهای آزمایشگاهی و كار عملی لذت میاز انجام فعاليت   آموزاندانش

 .(13۹8)بهرامی و محمدی،  شوند

. علوم  ممکن نيست   علوم تجربیها روبرو هستيم بدون آگاهی از  درک بسياری از پدیده هایی كه در زندگی روزمره با آن

 تجربی افزایش علوم پيچيدگی شيمی، زیست شناسی و زمين شناسی است. امروزه  ،فيزیک  هایتجربی شامل شاخه

آوری  شگفت  نحو  به جدید، وسایل و ابزار پيدایش با مانمشاهدات در زمينه ما توانایی است. كرده پيدا گيری چشم

 بزرگ برابر هاميليون كه را ماده نهایت كوچک بی اجزای توانيممی وسائل و ابزار این  یاری به. است  یافته گسترش

 گسترش علوم كنيم. هده مشا و كشف را جهان محدوده از خارج در موجود دور دست  ستارگان همچنين و اندشده

 در ، كودكان كه است  اهميت  حائز مساله این توجه به است. گذاشته كشورها پرورش و آموزش نظام در سزایی به تاثير
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 بسياری خواهند شد. رو به رو جدیدی كامال مسائل با و كرد خواهند زندگی كنونی شرایطبا   متفاوت شرایطی در آینده،

 برنامه در طرح قابل كه آیندنمی  مهم ما نظر به آن قدر یا و ندارند وجود اصال یا اكنون هم آینده، در آنان مسائل از

به اندازه »درس علوم«  جهانی، سطح در درسی موضوعات از یک اخيرهيچ دهه چند در شاید  .باشند آموزان دانش درسی

 تجربی علوم درس محتوای گرچه گيرد.نمی بر در را علوم آموزش محتوای جنبه تنها تغيير این باشد. نشده تغيير دچار

 عصر كه آنجا تا شود،می تر فربه جدیدتر و روز به روز بشری دانش و علم فزاینده پيشرفت  دليل به خود به خودی نيز

را   مساله حل و یادگيری  روش و راه آموزان دانش به باید رو این گرفته است. از نام اطالعات انفجار عصر حاضر،

 كنيم عرضه  آموزان دانش به  فرایند عنوان یک به را علم باید دیگر،  عبارت به را. شده حل  سئوال چند پاسخ نه آموخت،

 استفاده مثل تدریس فعال های روش از استفاده با امر این (.138۹بسنده نکنيم )ادیب نيا،   علم هایفراورده ارائه به تنها و

هایی متمركز گردند كه  لذا برنامه های مدارس باید بر روش  .شد خواهد ميسر آزمایشگاه و  آموزشی وسائل كمکی  از

ز طریق تفکر و برخورد منظم با مسائل  های چگونه آموختن را اآموزان به جای آموختن و به خاطر سپردن، قابليت دانش

كند و این كند و فراگير احساس مفيد بودن میو مشکالت یاد بگيرند. زیرا در چنين حالتی است كه دانش رشد می

های عملی و استفاده از آزمایش و آزمایشگاه. برای تحقق چنين اهدافی بررسی وضعيت  ممکن نيست مگر با انجام فعاليت 

های جدید، عوامل اثرگذار بهتر مشخص  م است. زیرا با بررسی وضعيت موجود و به كارگيری روشموجود بسيار مه

   علوم گسترش و در توسعه آزمایشگاه تشکيل كه اهميتی سبب  به گيرد.تر صورت میشوند و اصالحات بهتر و آسانمی

 تربيتی، و فرهنگی آموزشی و  مراكز دركه   كندمی هدایت مهم این به را  ما و شکوفا شدن خالقيت و نوآوری دارد،

 در آموزان دانش كارآیی  تقویت  برای مناسبی فرصت  و بينی كنيم پيش علمی مسائل آزمایش برای را مناسبی جایگاه

 (.13۹1بگيریم )سيدی و همکاران،  نظر

 

 پیشینه تحقیق 

  كمبود   دليل  به  تجربی  علوم  درس  در  آزمایشگاه  از  ميزان استفاده   كه   دهدمی  نشان  موجود  های بررسی  و  تحقيقات  نتایج

 در    ...و  آزمایشگاه  از امکانات  صحيح  استفاده  در  برخی دبيران  مهارت  و  آشنایی  عدم  آزمایشگاه،  كمبود امکانات  وقت،

 گيرد. درنمی  صورت  مناسب   برداری  بهره  آزمایشگاه  امکانات  با وجود  موارد  برخی  در  و  نيست   الایده  و  مطلوب  حد
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-دانش  وضعيت   ناخوشایندی از  داده، نتایج  ( انجامIEA)   4تحصيلی   پيشرفت   ارزشيابی  المللی  بين  انجمن  كه  تحقيقی

در    كننده  شركت   كشورهای   دیگر   دربين  آموزان ایرانیدانش  دیگر وضعيت  از طرفی  است.  آمده  بدست  موزان ایرانیآ

همکاران،    5تيمز   هایآزمون و  )جعفری  نيست  بخش  رضایت  نقی3۹۷1نيز  درمقاله(.  اجرای    تحت   ایزاده   « عنوان 

آموزان دوره های عملکردی در درس علوم تجربی در ميزان پيشرفت، نگرش تحصيلی و قدرت یادداری دانشآزمون

 هاآن دادن به  فرصت   و آزمایشی  یا فعاليت عملی انجام به آموزان  دانش راه تجربه، واداركردن از اول متوسطه« یادگيری 

 دراین.  داندمی  وپرورش  آموزش   جدید  های  نظام  انجام دهند، را استراتژی"  را شخصا  تجربياتی  دانشمندان  همانند  كه

  كنند، از   آموزان تحميلدانش  به را به صورت نظری و ذهنی    ها و مفاهيم علمیو عبارت  ها  جمله  كه  آن  جای  به  نظام

كمک    استفاده از وسایل  كنند.  گيری  نتيجه  آورند،می  دست   به  كار  انجامخود هنگام    كه  هایی  خواهند باتجربهمی  آنان

و به   سازندمی  ترواقعی  را  آموزش  امر  آموزان،دانش  حواس مختلف  كردن  فعال  سبب   به  آزمایشات  آموزشی و انجام

مشاهده    طریق  از  آموزشی  هایتجربه  كسب   به  آموزانتشویق دانش  سبب   دركالس  آموزشی  ایجاد شرایط مناسب   خاطر

(. در تحقيقی با عنوان »بررسی نقش فناوری 13۹۶و سعادتمند،    زادهشود )نقیمی  هاآموخته  عملی  كاربرد  و  كشفيات

و همکاران انجام شد،   ۶و از راه دور برای آموزش و یادگيری علوم« كه توسط لوستيگوا   مجازی آزمایشگاه  اطالعات در

از   آموزاندانش دیگر به نسبت  حقيقی( و مجازی آزمایشگاه )تلفيق جامع گروه آموزان دركه دانش  رسيدند  نتيجه این به

بگيرند لوستيگوا    پيشی  ها دیگر گروه  از  توانستند  مجازی  گروه  مهارت  و  انگيزه   حوزه   در  و   اندبوده  ترموفق  یادگيری   لحاظ

  ایجاد   نحوه  و  آزمایشگاهی  هایفعاليت   هب  توجهیبی  دالیل  عنوان »بررسی  تحت   كه  پژوهشی  در  .(200۹و همکاران،  

وپرورش    آموزش كل  اداره  تحقيقات  شورای  آزمایشگاهی،  امکانات  از  جهت استفاده  در  آموزان  دانش  و  دبيران  در  عالقه

و   آموزشی پرداخته كمک وسایل است، به عدم استفاده از  گرفته ( انجام1383آذربایجان شرقی« توسط بهنام و نرمایی )

 مشکالت  از  بسياری  حالل  كه قاعدتا باید  آموزشی  كمک   وسایل  از  استفاده  قرن  نيم  از  وجود بيش  با  چرا:  اندنتيجه گرفته

اند؟ نيافته كاهش قل حدا و منتفی نشده تحصيلی از مشکالت بسياری هنوز ایران وتربيت  درنظام تعليم باشد، آموزشی

گيرد: آموزش علوم و به ویژه  عنوان »جایگاه آزمایشگاه فيزیک در ایران« نتيجه می( در مقاله خود با 13۹2مرادی نوین )
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فيزیک، سنگ بنای پيشرفت های علمی و فنی جامعه تلقی می شود و در كشور ما باید در این زمينه گام های بلندی  

با اصول و مفاهيم علم فيزیک    ای آموزش داده شود كه عالوه بر این كه شاگردان را برداشته شود. فيزیک باید به گونه 

ها كند، شوق یاد گرفتن را نيز در آن ها را برای زندگی در جهان رو به رشد و فناورانه امروز آماده میكند و آنآشنا می

 .العمر تبدیل كندافزایش داده و شاگردان را به یاد گيرندگان مادام

 گردد،می قلمداد پرورش  و آموزش از جزیی الینفک وانعن  به آموزشی كمک وسایل دنيا پيشرفته وپرروش آموزش در

 و انفعالی دور  یادگيری و آموزش قطب  از امکان حد تا یادگيری كه شود می سعی علوم نيز آموزش نوین هایشيوه در

 تدریس شيوه بریک تواننمی علوم آموزش طرح جدید در اساس این بر شود. نزدیک فعال یادگيری و آموزش قطب  به

 و عالقه وسائل آزمایشگاه، از استفاده و تدریس متنوع های  شيوه كارگيری به با توانندمعلمان می كرد. تکيه بخصوص

یادگيری را خود تدریس و جلب  درس به را آموزاندانش توجه كنندنزدیک فعال به   كمک وسائل كارگيری به   .تر 

 را آموزش امر آموزاندانش مختلف حواس كردن فعال  سبب  علوم به درس تدریس در آزمایشات انجام و آموزشی

 به آموزان دانش تشویق سبب  كالس درس  در آموزشی مناسب  شرایط ایجاد خاطر به  و سازدمی دلپذیرتر و ترواقعی

بين  .شودمی ها آموخته عملی كاربرد و ادراک  كشف، طریق مشاهده، از آموزشی های تجربه كسب   المللی انجمن 

 مطالعه 20 از بيش تاكنون زمان آن از و كرده است  ميالدی آغاز 1۹5۹ سال از را خود كار تحصيلی پيشرفت  ارزشيابی

 برای ایران است. شده انجمن اجرا این توسط اجتماعی علوم و ریاضی علوم، مانند های گوناگون، رشته در تطبيقی

بين   در ایرانی آموزان دانش وضعيت  درآمد. انجمن این عضویت  به  پروژه تيمز در شركت  با ،1۹۹2 سال در بار اولين

 دوره و كشور  41 بين در 3۷ رتبه دوره راهنمایی  )در بود.  بار اسف بسيار تحقيق در كننده شركت كشورهای دیگر

بخش نبوده  كشور(. اگر چه از آن زمان تاكنون رتبه ایران ارتقاء یافته، ولی چندان رضایت   25 بين آخر رتبه ابتدایی

 ابعاد در جدی اقدامات انجام زمينه كنند، باید اصالح را وضعيت  این دارند، تصميم مسئوالن اگر است  است. بدیهی

 روش آموزش كلی وضعيت  در باید كه تغييراتی ترینمهم از یکی ميان، این سازند. در فراهم را عمومی آموزش  گوناگون

 و سخنرانی  رایج انفعالی )شيوه و سنتی های از شيوه  آموزش  و تدریس روش تغيير گيرد، صورت عمومی دوره  در ما

 بر و تربيت، تعليم جهانی های نشست  تمام امروزه، در زیرا است. یادگيری و یاددهی های فعال شيوه به مطلب( حفظ

 شود.  می تاكيد هادرس آموزش همه برای یادگيری و یاددهی فعال هایروش كارگيری به اهميت 
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درک نکات درسی،    -2  .محتوی بخشيدن به متن دروس  -1توجه به اهداف آزمایشگاه در مدارس كه عبارت است از:    با

كند و این فرصت را به  آزمایشگاه نقش كمک درسی و تقویتی را ایفا می  -3  .توضيح عملی و تفهيم به دانش آموزان

های علمی و عملی در انجام دادن آزمایش و پيشبرد مهارتپيشرفت    -4  .دهد تا ماهيت علم را فرا گيرندآموزان میدانش

امروزه ثابت شده برخالف باور عموم كه خالقيت خصوصيت ذاتی بعضی افراد خاص است، چنين استعدادی    .است 

  توان خالقيت را با كاربرد اصول و فنون معين ایجاد و طرز تفکرهای بنابراین می در بشر به اندازه حافظه عموميت دارد.

های مدارس به عنوان فضای عملی دروس، در تحقق و شکوفایی خالقيت نقش جدیدی را به وجود آورد. آزمایشگاه

های موجود  چالش و آزمایشگاه از بررسی ميزان استفاده  منظور به  پژوهش  این  شده  ذكر  موارد  به   توجه  با  .بسزایی دارند

 برای راهکارهایی درارائه  تواندآنمی از حاصل نتایج و م شدهانجا   ...و   تجربی علوم درس در  آزمایش از استفاده در

 .باشد موثر تجربی علوم درس وضعيت آموزش بهبود

 روش پژوهش 

» آزمایشگاه علوم تجربی مدارس دوره های اول و دوم متوسطه )شناسایی چالش های موجود    عنوان با حاضر پژوهش

به راهکارها(«  ارائه   گردآوری ابزار و تحليلی   -توصيفی پژوهش، است. روش شده گردآوری ایكتابخانه روش و 

 -علمی مقاالت به مراجعه با تحقيق موضوع سوابق و ادبيات پژوهش باشد. در اینمی كاویمتن  و ایكتابخانه اطالعات،

استفاده از ابزارهای جستجو  گرفت. محقق در این مطالعه با  قرار بررسی و مطالعه منتشره مورد مقاالت سایر و پژوهشی

مند مطالعات انجام شده  المللی به بررسی نظامپژوهشی داخلی و بين  -های الکترونيکی مجالت معتبر علمی  در پایگاه

های های فارسی»اهميت آزمایشگاه علوم مدارس«، »چالشپرداخته و جستجوی سابقه پژوهشی نيز با استفاده از كليدواژه

های معادل انگليسی صورت گرفت. با مطالعه و راهکارهای آزمایشگاه علوم « و همچنين كليدواژه  آزمایشگاه علوم«، »

 ترینو مرتبط به روزترین تا گردید سعی جستجو،  مختلف هایشيوه نيز و مقاالت در  استناد مورد  منابع  گيری ازبهره

 اهميت  موجود، نظری مبانی و مجموعه مقاالت بررسی از پس پژوهش دراین گردد. فراهم مروری مطالعه این برای متون

ها و مشکالتی كه در این ارتباط وجود دارد  ترین چالشمهم و قرارگرفته  و نقش آزمایشگاه علوم در مدارس موردبحث

 شده است.  ارائه و نيز راهکارهای مفيد،
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 های پژوهش یافته

بيشتر معلمان به اهميت    مشکالت اجرای طرح:های عملی در مدارس و  ها و موانع در انجام فعالیتلف( چالشا

های آزمایشگاهی در آموزش اثر بخش دروس مختلف علوم ) فيزیک، زیست شناسی، شيمی...( واقفند  استفاده از فعاليت 

مناسب استفاده شود، اما در بيشتر مواقع این امر محقق   های آزمایشگاهیفعاليت  و معتقدند كه باید در آموزش علوم از

در آموزش  های آزمایشگاهیفعاليت  ود. موانع متعددی وجود دارند كه باعث می شود تا معلمان نتوانند به راحتی ازشنمی

كمبود زمان     -2كمبود امکانات، ابزار و وسایل آزمایشگاهی     -1 ترین این عوامل مزاحم عبارتند از:  مهم استفاده نمایند.

های سراسری كه  كمتر به نمره آزمایشگاهی در ارزشيابی پایانی و آزمون  توجه - 3جهت تدریس توام با انجام آزمایش  

تعداد زیاد دانش اموزان كه منجر به بی نظمی در ساعات    -4گردد.  منجر به كاهش انگيزه از سوی دانش آموز و دبير می 

متخصص و كارآمد    عدم حضور نيروهای  -۶ناكافی بودن فضای آزمایشگاه    -5(.  13۹4ازمایشگاه می گردد )قربانی،  

مشترک بودن فضای    -8استفاده از نيروهای ناكارآمد به عنوان متصدی آزمایشگاه     -۷ها  جهت انجام یکسری ازمایش

عدم تشکيل دوره های بازآموزی مناسب   -۹آزمایشگاه برای چهار درس فيزیک، شيمی، زیست شناسی و زمين شناسی  

، ۷تسلط و مهارت معلم در انجام فعاليت های عملی هافشتاین و وینسنتعدم    -10برای دبيران و متصدیان آزمایشگاه  

اجرا نشدن بعضی از آزمایش ها به لحاظ شرایط موجود در   -12نبود كتاب راهنمای انجام آزمایش      -11(.  200۷

اهميت فعاليت   -13مدارس   به  نام  -14یادگيری    - های عملی در فرایند یاددهیعدم توجه مدیر مدرسه  ناسب  شيوه 

 (.  1388.  اتحاد مهرآباد، 138۹ارزشيابی آزمون های مستمر و پایانی در مدارس. )محبوبی، 

 های عملی برای توسعه فعالیت های آزمایشگاهی  راهکار ب(

 زیرا علوم .صورت گيرد درآزمایشگاه باید تجربی علوم آموزش كه نيست  شکی آزمایشگاه: محیط کردن عملیاتی -۱

 باید این اصل روی .دارد تعلق مزرعه  به وكشاورزی  آشپزخانه به كه آشپزی طوردارد، همان تعلق آزمایشگاه به تجربی

توان طبيعت را به عنوان آزمایشگاه  گيرد. البته در بسياری موارد می درآزمایشگاه انجام نيز هاآن وارزشيابی ها فعاليت  انجام

ای از تالش خالقانه دانشمندانی است كه مرزهای  اكتشاف و اختراع علمی نمونهبزرگ علوم در نظر گرفت. در واقع هر  

 
7  - Hofstein, A. N. Vincent, L. 
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اند از: حقایق، مشاهده، آزمایش و ترین تعاریف علم از نظر معلمان عبارتبرند. متداول درک بشر از طبيعت را پيش می

 (.   201۷و چونواال،  8مطالعه سيستماتيک طبيعت )دات 

تر از ها نشان داده است كه یادگيری مشاركتی اثربخشنتيجه پژوهش آموزی:ای دانشهانجام آزمایش توسط گروه -2

ها نگرش مثبت نسبت  یادگيری انفرادی و رقابتی است. این یادگيری سبب انگيزش بيش تر در فراگيران می شود و در آن

شان گروه بندی شوند و بعد از  یآموزان باید با توجه به عالئق و سطح درسكند. دانشبه یادگيری و معلم ایجاد می

های یادگيری گروهی  آموزان در فعاليت های كار گروهی آشنا شوند. شركت دادن دانشها با ویژگیمشخص شدن گروه

ها  شود راه برای دریافت مفاهيم با توجه به عالقه مندیها، باعث میچنين تشویق آنها و همو واگذاری مسئوليت به آن

ی نزدیک به هم پدید ها هموار شود و لذت كار گروهی را در گروهی كه بر اساس استعداد و عالقهآن  و نيازهای درونی

 (. 13۹4آمده است تجربه كنند )دهقانی و پاک مهر )

های مدارس در سطح  در اكثر آزمایشگاه   های دم دستی:آزمایشگاهی و انجام فعالیت  وسایل  و کاربرد   شناسایی   -3

فرسوده و كهنه وجود دارد كه به علت این كه در نظام جدید آموزشی درس   در حد وسایل آزمایشگاهیكشور ابزار كار  

شود و  های آزمایشگاه نيز جهت تدریس نظری استفاده مینظری و آزمایشگاه آن با هم تلفيق شده اند، عمالً از ساعت 

ماندهآزمایشگاه استفاده  بدون  آزمایشگاهها  در  نيز  اند.  بستههای مجهز  به صورت  آزمایش  ارائه وسایل  های مشخصی 

ها طراحی شده است. استفاده از بسته های آموزشی آماده )كيت ها( و  شود كه هر بسته برای یک سری از آزمایشمی

آموز سلب می  دانش  از  را  قوه خالقيت  كنجکاوی و  تعيين شده، حس  پيش  از  در ارائه وسایل  را  این تصور  و  كند 

های فعال تدریس بر این اعتقاد  كند كه دنيای آزمایشگاه علوم با دنيای واقعی فرق دارد. طرفداران شيوهمی  آموز القادانش

دهد یا از ابزاری جهت  هستند كه دانش آموز باید در روند تدریس نقش داشته باشد و لذا اگر آزمایشی را انجام می

ایجاد آن نقش داشته باشد و نيز از آنجایی كه نگرش امکانات كند، خود باید در یادگيری یک مفهوم فيزیکی استفاده می

توان با  (. لذا می13۹8محوری در آزمایش تا زمانی كه بعد كمّی و دقت در آن كم اهميت باشد، جایگاهی ندارد )زندی،  

ساده،    وسایل بسيار ساده، آزمایشگاه ساخت و یا آزمایش انجام داد. طراحی و ساخت وسایل و ابزار كمک آموزشی

 
 8 -   Datt ,S. Nitin, M. Chunawala S.S. 
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باعث افزایش عالقه دانش آموزان   ۹جدید و قابل حمل به كالس و طراحی آزمایش های ساده و فعاليت های دم دستی 

گردد و چون تازگی و تنوع ابزار و  ها می های آن به ویژه درس فيزیک و تعميق یادگيری آنبه دروس علوم و شاخه

آموز به درگير  وجب انگيزش حس كنجکاوی و ترغيب دانشوسایل كمک آموزشی عالوه بر حالت سرگرم كنندگی، م

گردد، پس در نهایت همزمان با فرایند باال، آموزش و یادگيری مفاهيم در  ها و كسب تجربه مستقيم میشدن با وسيله

ابی  تواند در مراحل ارزشيآید. این روش میگيرد و از حداقل امکانات نهایت استفاده به عمل میآموز صورت میدانش

های فردی دانش آموزان و ... مورد استفاده قرار گيرد )گرستنر  تشخيصی، شرح درس، اجرای طرح همياری، بروز خالقيت 

 (.2011، 10و فرانز 

های دروس مختلف اگر در مدارس طوری برنامه ریزی شود كه كالس   تشکیل کالس درس علوم در آزمایشگاه:  -۴

شود. در این صورت  آموزان موثر واقع میالعاده در انگيزش و یادگيری دانشفوقعلوم در فضای آزمایشگاه تشکيل شود،  

آموزان انجام دهد و بعد از پایان آزمایش به بحث و  ها را با مشاركت دانشتواند در ضمن تدریس، آزمایشدبير می

مل آورد و یا گزارش كار بخواهد. آموزان ارزشيابی به عها بپردازد و در پایان كالس نيز از دانشاستدالل منطقی به آن

آورند و نگرش آموزان به وجود میهای یادگيری دست اولی را برای دانشبدین ترتيب فعاليت های آزمایشگاهی تجربه

 (.  13۹۶كند )سادات مؤمنی، سازد و به فرایند ساخت دانش نيز كمک میآن ها را نسبت به دبير و كالس مثبت می

نمایشگاه    -۵ در مدرسه می  آزمایشگاهی:برگزاری  آزمایشگاهی  نمایشگاه  دانشبرگزاری  با ساخت  تواند  را  آموزان 

 (. 138۶ها را به انجام آزمایش و تحقيقات ترغيب نماید )بدریان، وسایل آزمایشگاهی ساده ولی كاربردی آشنا كند و آن

بین مدارس:  -6 انجام یک   برگزاری مسابقات آزمایشگاهی  به  امتياز  انگيزه و حس تالش كار می  اختصاص  تواند 

توان بهترین استعدادهای خفته را بيدار كرد. اگر به  آموزان را برای رسيدن به هدف باال ببرد. درواقع، با تشویق میدانش

آموزان در انجام آزمایش اهميت داده شود و به این فعاليت نمره یا امتيازی اختصاص یابد، انجام آزمایش فعاليت دانش

گيرد. استفاده از این شيوه تنها  آموزان قرار میشود و بيشتر مورد توجه دانش ورت فعاليتی جنبی و اضافی خارج میاز ص

 
9 - hands  on    
10 - Gerstner & Franz 
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آموزان را به انجام توان از آن بهره برد و دانشهای تحصيلی میی دورهی ابتدایی نيست، بلکه در همهمختص به دوره

 (.138۶آزمایش ترغيب كرد)بدریان، 

فعالیتتهیه و  نویسی  گزارش -7 از  پوستر  دانشی  آزمایشگاهی  گزارشدانش   آموزان:های  با  نویسی سعی  آموزان 

های خود از آزمایش را تبيين و تشریح كنند. انجام آزمایش، مهارت خوب دیدن و خوب  ها و آموختهكنند دانستهمی

یسی مکمل انجام آزمایش است و همچنان كه انجام آزمایش نو كند. در واقع، گزارشآموزان تقویت میفهميدن را در دانش

آموزان در پردازد. دانش ی نظری آن مینویسی به جنبهی عملی و كاربردی آموزش علوم تجربی را دارد، گزارشجنبه

نه تشویق  های باالتر دارند. لذا هرگو آموزان دورهتر از دانشتر و لطيفای حساسی ابتدایی و متوسطه اول روحيهدوره

آموزان، تنها در قالب  ها مؤثر باشد. تشویق و توجه به فعاليت دانشدهی به آنتواند در انگيزهها میو توجه به فعاليت آن

برای مثال، اگر در حين انجام   .های دیگری نيز بهره گرفت توان در این باره از راهنمره و امتياز كالسی نيست، بلکه می

صورت پوستر در آزمایشگاه یا كالس نصب ها بهآموزان عکس تهيه شود و سپس این عکسدانشهای  آزمایش از فعاليت 

همچنين،    .تر انجام دهندكنند كار خود را به صورتی جدی كنند و سعی میی بيشتری پيدا می آموزان انگيزهشود، دانش

آموزان در طول یک سال و كارهایی  یشگاهی دانشی فيلم از فعاليت آزماهای مشابه نيز استفاده كرد. تهيهتوان از روشمی

ی مجتمع آموزشی تشکيل  های چندسالهتواند آرشيوی از فعاليت دهنده دارد، میاز این قبيل، افزون بر اینکه نقش انگيزه

وزان و آمی ایجاد فضای رقابتی و در نتيجه افزایش توجه دانشتواند در زمينه دهد كه هم كاربرد آموزشی دارد و هم می 

 (.13۹8ها مثمرثمر باشد )زندی، ارتقای كيفيت كار آن

است. اگر معلم    ی ابتدایی، دریایی از پرسشخصوص در دورهآموزان، به  ذهن دانش:   محور بودن آزمایشپرسش     - 8

ها بازگو  رای آنآموزان، مطالبی را صرفاً ببخواهد تنها نقش یک اطالع دهنده را بازی كند و بدون توجه به سؤاالت دانش 

ی محور در همهی پرسش  آموزان خواهد شد. شيوهكند، كالس درس جذابی نخواهد داشت و موجب خستگی دانش

ها به مباحث كمک كند. در علوم تجربی نيز باید از همين  آموزان و جذب آنتواند به افزایش مشاركت دانشها میدرس

ی موضوعات این درس در ذهن خود دارند. اگر معلم  ت بسياری دربارهآموزان سؤاالشک، دانشبی  .شيوه بهره گرفت 

آموزان را از  ی مراحل آن را در قالب سؤال شروع كند و دانشمحور انجام دهد و همه ی پرسشها را به شيوهآزمایش
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بهتر    .كنندآن نظر می  تری به مراحلشود و با نگاه دقيقها بيشتر به آزمایش جلب میاین طریق به تفکر وادارد، توجه آن

آموزان  آموزان باشد، چرا كه در این صورت دانشای بهره بگيرد كه طرح سؤال هم از جانب خود دانشاست معلم از شيوه

كوشند پاسخ سؤاالت خود را بيابند.  در تمام مراحل انجام آزمایش حضوری پویا و فعال دارند و افزون بر طرح سؤال می

كنند  كنند و ثانياً سعی میی ابهامی ببينند، سؤال میآموزان هر جا نقطهوش این است كه اوالً دانشی دیگر این ردو ثمره

آور خارج  با طرح سؤاالت جدید، مطالب دیگری هم یاد بگيرند. در این صورت، انجام آزمایش از قالب یک فعاليت مالل

آموزان جذاب است كه هم برای معلم و هم برای دانش شود  های آزمایشگاه به كالسی فعال و بانشاط تبدیل می و ساعت 

 .(1385)بدریان و رستگار، 

 گیرینتیجه

ای پيدا كرده است. دانش عمومی  آموزان جایگاه ویژهدر قرن حاضر، علم و فناوری در زندگی شخصی و تحصيلی دانش

شناسی، نه تنها برای تحصيل و  زیست های مختلف علوم تجربی، از فيزیک و زمين شناسی گرفته تا شيمی و  در حوزه

پيدا كرده است.فعّاليت  نيز ضرورت  افراد  بلکه در زندگی روزمره  علوم تجربی در حقيقت همان فرآیند  های كاری، 

وجو است. بنابراین، درک مفاهيم  دانش حاصل از این جست   وجو و كشف قوانين حاكم بر طبيعت و مجموعهجست 

های  ای دارد. درک فناوریدرک و تعامل بهتر با جهان درون و جهان پيرامون ما اهميت ویژه  اساسی در علوم تجربی، برای

ای كه امروزه زندگی همه ما را تحت تأثير قرار داده است نيز از طریق درک مفاهيم اساسی همين علوم ساده و پيچيده

با مهار مش آزمایشگاه  .شودميسّر می توانمند  بازوانی  یادگيری و درک  های مدارس همچون  به  کالت و موانع مربوط 

آگاهی از امکانات و به كارگيری مواد و ابزار و اطالع از چگونگی    .آموزان عمل خواهند كردصحيح مفاهيم در دانش

های مند را در ساختن وسایل و انجام آزمایشآموزان كنجکاو و عالقهها ، معلمين را آماده می سازد تا دانشكاربرد آن

اری نمایند و این ميسر نخواهد شد مگر این كه معلمان خود قسمتی از نيازهای تجهيزاتی را تأمين نمایند و  كتاب ی

ها را ها خود قادر باشند آنآشنایی كامل با وسایل آزمایشگاهی داشته باشند تا در صورت خرابی و اسقاطی بودن آن

 توان به شرح زیر بيان كرد:ایشگاهی را میتعمير كنند. نهایتا اهميت و ضرورت انجام فعاليت های آزم
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ای كه  های آزمایشگاهی به عنوان شيوهكنند. فعاليت الف( فراگيران آن چه را باید یاد بگيرند، به طور مستقيم تجربه می 

 تواند بر یادگيری فراگيران مؤثر باشد و در همان حال به فرایند ساخت دانش كمک كند، نقش مهمی دارد.می

كند. این ها فراهم میهای یادگيری دست اولی را برای یادگيرندههای آزمایشگاهی و كارهای عملی، تجربهت ب( فعالي

حركتی، هدف اصلی كار آزمایشگاه است.    -سازد، هرچند قلمروی روانی  روند فرصتی برای تفکر منطقی فراهم می

 گفت و گو مقدر خواهد بود.  چنين كنش و واكنش و فراهم سازی فرصت برای تفکر منطقی، با بحث و

ج( یادگيری مبتنی بر حل مسأله وارد برنامه درسی شده، معلم فقط باید امکانات را فراهم سازد و خود فراگيران هستند  

 چه حالت تجویزی داشته باشد، آزمایشگاه حالتی شبيه روش سخنرانی خواهد داشت. كنند و چنانكه با مسأله برخورد می 

تر كتی اثربخش تر از یادگيری انفرادی و رقابتی است. این یادگيری سبب ایجاد عالقه و انگيزش بيشد( یادگيری مشار

 كند. ها نگرش مثبت نسبت به یادگيری و معلم ایجاد میشود و در آندر فراگيران می
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